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ŠKOLNÍ NOVINY 
ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

NOVINKY U NÁS 

Přes prázdniny nebyla budova 

krušovické školy ztichlým a 

prázdným místem, ale naopak, ve 

velkém se zde pracovalo, aby na 

začátku školního roku bylo vše 

připraveno. 

Novinkou v naší škole je bezbariérová 

toaleta, upravené jsou prostory školní 

kuchyně a před školou budovou téměř 

ze dne na den vyrostla nová venkovní 

učebna. Nadále se rekonstruovaly 

prostory keramické dílny, aby zde 

vznikla nová polytechnická učebna, 

která bude nejen místem pro setkávání 

mnohých tvořivých rukou, ale také 

prostorem pro kroužek techniky a 

robotiky, který  na naší škole startuje 

už v říjnu. 

Žáky také čekaly nové šatní skříně, a 

výzdoba schodiště a chodeb. 

Další novinkou, která zasáhne nejen 

žáky, ale také rodiče, je zavedení 

elektronické žákovské knížky. Pevně 

věříme, že tento krok povede ke 

zlepšení informovanosti rodičů a ke 

zlepšení a usnadnění vzájemné 

komunikace. 

Také v personálu došlo k částečné 

obměně, a my jsme velmi rádi, že tým 

kuchyně posílila nová paní kuchařka 

Ošlejšková. Na chodbách školy se 

nově můžete potkávat s naší paní 

asistentkou a zároveň vychovatelkou 

školní družiny paní Alenou 

Dubnovou. 

 
Nezbývá než popřát všem, aby letošní 

školní rok byl klidnější, než byl ten 

loňský, a abychom se všichni setkávali (ať 

už na půdě školy nebo kdekoliv jinde) ve 

zdraví.  

 

 

 

 
 

 

 

Letošní školní rok zahájili školáci netradičně, a velmi příjemně, výletem do Hornického skanzenu 

Mayrau ve Vinařicích u Kladna. 

Cestička k MAYROVCE 

První školní den proběhlo stejně jako vloni přivítání dětí, žáků a rodičů v tělocvičně. 

Druhý školní den byl ale odlišný od těch předcházejících. Všichni žáci společně s paní 

učitelkami vyrazili do bývalého uhelného dolu a současného skanzenu Mayrau ve 

Vinařicích u Kladna. 

 

Prohlídka vedená dvěma bývalými horníky byla pro děti velmi zajímavá, a tak jsme se 

mimo jiné dozvěděli, kdo na Kladensku objevil uhlí (a o hodinu výtvarné výchovy ho 

naši nejmladší žáci také ztvárnili). Byl to krteček.  

Zhlédli jsme dobová videa, viděli jsme nespočet strojů a důlní techniky, ledasco jsme si 

mohli vyzkoušet. Žáky velmi zaujal řetízkový sál, kde se horníci převlékali. Co ale bylo 

pro všechny nejpůsobivější a jistě jim to zůstane dlouho na paměti, tak to byl sestup do 

samotného dolu a pak také do cvičiště důlní záchranné služby, kde jsme si stejně jako 

záchranáři vyzkoušeli několik překážek (naštěstí bez jejich několik desítek těžké výstroje. 

 

Nejen samotná exkurze v dole byla pro žáky zážitkem, ale také to, že se po dlouhé době 

(někteří téměř po půl roce) opět společně viděli, mohli si vyměnit zážitky z prázdnin a 

pořádně si popovídat ještě v prostředí mimo školní lavice.  Takovéto zahájení školního 

roku se všem velmi líbilo a byli bychom velmi rádi, aby se pro roky příští stalo tradicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie 

z akcí naleznete na 

www.zskrusovice.cz 

v sekci fotogalerie. 

http://www.zskrusovice.cz/
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

V RYCHLÉM TEMPU 
JAK BACIT 

BACILA 
TV 

 V rámci Klubu čtenářství žáky každý týden 

čekají nejrůznorodější témata. Tématem 

první schůzky byla kniha Jak bacit bacila, ze 

které jsme slyšeli ukázku o tom, s jakými 

nejrůznějšími bacily se můžeme setkat, ale 

také jak se jim bránit. Seznámili jsme se 

s nejroztodivnějšími bacili a nějaké 

kamarády jsme jim také namalovali a 

představili je svým kamarádům. Znáte 

Rouškobáče, Tacha nebo Baciláčka 

Veselíčka? My už ano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠICHNI JSME SE VE ZDRAVÍ PO PRÁZDNINÁCH SEŠLI V PROSTORECH NAŠÍ 

KRÁSNÉ ŠKOLY, A TAK NENÍ NA CO ČEKAT A MUSÍME VYUŽÍVAT KAŽDÉHO 

DNE, KTERÝ MÁME K DISPOZICI, ABYCHOM SE TOHO CO NEJVÍCE NAUČILI, 

ALE TAKÉ SPOLEČNĚ ZAŽILI. 

 KROMĚ SAMOTNÉ VÝUKY BYLO JIŽ V MĚSÍCI ZÁŘÍ PŘIPRAVENO MNOHO 

NEJRŮZNĚJŠÍCH AKTIVIT. NAHLÉDNĚTE DO NAŠEHO KALENDÁŘE. 

1.9. Zahájení školního roku 2020/2021 a 

přivítání nových prvňáčků a dětí do školky 

proběhlo v tělocvičně školy za přítomnosti 

nejen žáků a pedagogů, ale také mnoha rodičů 

a paní starostky.  

2.9. Trochu netradičně hned na úvod vyrazili 

žáci společně s paní učitelkami na výlet do 

Hornického skanzenu Mayrau. (Více na 

předchozí straně.) 

4.9. Nečekané volno měli žáci školy i děti ze 

školky, když došlo k havárii a celé Krušovice 

byly bez vody. 

10.9. Žáky čekalo překvapení v podobě 

dvouhodinového workshopu na téma komiksy. 

Více se dozvíte na další stránce. 

14.9. Začíná opět úspěšný projekt Sportuj ve 

škole. Tento projekt je hodinou tělesné výchovy 

navíc, kterou absolvují žáci školní družiny 

pravidelně každé pondělí. Dokud počasí dovolí, 

budou žáci sportovat venku, na čerstvém 

vzduchu. 

16.9. Odstartoval opět projekt Čtenářského 

klubu, jehož cílem je podpora čtenářské 

gramotnosti žáků. 

18.9. Se děti navštěvující školní družinu  

vypravily do informačního střediska CHKO 

Křivoklátsko. Zážitkem byl nejen samotný 

program, ale také cesta vlakem. 

Kromě toho tento den byl do naší školy 

přivezen schodolez, díky němuž jsme již plně 

bezbariéroví a připraveni na žáky se zdravotním 

postižením. 

22.9. Měli svou první schůzku v tomto školním  

roce „malí angličtináři“ pod vedení paní Dany 

Svatkové. 

23.9. Školní družina se vydala na exkurzi do 

Akademie Techniky 4.0 v Rakovníku. 

24.9. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili 

do výzvy Tichého světa  (Neziskové organizace 

podporující neslyšící osoby) a v rámci akce 

„Deafember – září měsíc neslyšících“ se 

ozdobili vlastnoručně vyrobenými motýly. 

Září uteklo jako voda a před námi je říjen, měsíc 

dalších novinek a mnoha akcí. 

PRINCEZNIČKA NA BÁLE  

POZTRÁCELA KORÁLE… 
Naše výtvarná výchova začala četbou této 

klasiky od Františka Hrubína. Žáci si připravili z 

velké bílé čtvrtky princeznovské šaty, které byly 

zdobeny bramborovými razítky. O pracovní 

činnost žáci trénovali jemnou motoriku v navlékání 

korálků. Šlo jim to na jedničku s hvězdičkou , (ZZ) . 
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DS, ZZ  

Křivoklát 
 

V pátek 18.9. jsme s družinou 

navštívili informační středisko 

CHKO Křivoklátsko. Nejdříve jsme 

si s paní průvodkyní povídali o 

exponátech vycpaných zvířat, které 

pro nás připravila. Dozvěděli jsme se 

mnoho nových informací o životě 

zvířat v lese a jejich potravě. Poté 

jsme si prohlédli celý prostor 

informačního střediska a prověřili si 

své znalosti z Přírodovědy a 

Vlastivědy. Zkoušeli jsme poznávat 

listy a dřeva stromů, zvuky a stopy 

zvěře, jedlé a jedovaté rostliny a 

houby. Nechyběly ani puzzle a 

pracovní listy k vyplnění. Krásné 

zářijové odpoledne jsme si náramně 

užili. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Akademie Techniky 
Další naší akcí byl 23.9. výlet do Akademie 

Techniky 4.0.  Cesta nebyla příliš daleká, jelikož 

centrum se nachází v našem okresním městě 

Rakovník. Jedná se o velmi  moderní komunitní 

centrum se zaměřením na podporu a rozvoj 

polytechnických dovedností.  

Žáci se přenesli do 3D světa, mohli vyzkoušet 

nejrůznější robotické stavebnice jako jsou Ozoboti 

nebo práci s 3D perem Polaroid, ale také 

proniknout do tajemství 3D tisku. Mnozí z nich se 

už těší na robotický kroužek v nově zřízené dílně 

naší školy.  

Děkujeme Mírovi a Alence za velmi milé přijetí a 

za jejích vstřícnost. 

 

 
 

RECEPT NA ZDRAVÉ MLSÁNÍ Zn.: Ověřeno 

DS, ZZ 

V rámci týdne věnovaného 

podzimnímu ovoci se u nás v 

družině v pondělí 14.9. konalo 

ovocné tvoření. Vyráběli jsme si 

výborné jablíčkové donuty. Recept 

je opravdu jednoduchý. 
 

Pojďte zažít legraci v kuchyni 

jako naši žáci ve školní družině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budete potřebovat několik jablíček, které zbavíte 

jádřince. Jablka poté nakrájíte na plátky silné cca 0,5-

1 cm. Na plátky jablek nanesete rozehřátou čokoládu 

(mléčnou, bílou, hořkou.) a konečné zdobení je čistě 

jenom na Vás, co máte rádi. Jablíčkové donuty se dají 

zdobit ovocem, ořechy, bonbony nebo třeba 
cukrářským zdobením.  

Určitě je vyzkoušejte a jistě Vás překvapí jako nás 

jejích lahodná chuť. Jsou zdravé a přitom tááááák 

dobré 

 

 

Plánované výlety ŠD 

 
9.10.2020 -navštívíme Cífkův statek ve 

skanzenu v Třebízi 

 

21.10.2020 - navštívíme Muzeum T.G.M. 

v Lánech 
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„Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti ukáží, kam se dívat, ale neřeknou ti, co máš vidět. " 

Alexandra K. Trenfor 

 

 
TV 

Komiks je pro žáky velmi známým literárním žánrem, a tak byl 

workshop, kterého se zúčastnili, všem velmi blízký a pracovalo se 

dvě hodiny na plné obrátky.  

Za spolupráce s MAP Rakovnicko se povedlo zajistit na naší škole účast 

komiksového scénáristy Ing. Daniela Vydry, který žáky zasvětil do 

světa komiksů a jejich tvorby. 

Po teoretickém uvedení do tématu jsme si připomněli, které všechny 

komiksy vlastně známe a kde se s nimi můžeme setkat. Pak už 

nezbývalo nic jiného než se pustit do samotné práce. 

Na kreativní dotvoření žáků čekalo několik nejrůznějších komiksů. 

Doplňovaly se citoslovce do komiksu, který představoval jednu pěkně 

divokou školní přestávku. Domýšlel se jeden letní příběh u bazénu, kde 

byla hlavní hrdinkou včela. A víte co vlastně říkala v opravdu tenkrát 

říkala Červená Karkulka když šla k babičce? Nemohlo to být trochu 

jinak, než to známe z knížek? Jednu ze vzniklých verzí jsme spojili 

s dramatickou četbou a k vidění byly také kostýmy. 

 

 

 
 

 

Někteří žáci se dočkali také veřejného představení jejich výtvoru a 

sólového čtení před publikem.  

 

 

 
 

 

Co bylo ale na celé akci hlavní, bylo to, že se žáci naučili něco 

nového, náramně se u toho bavili a všichni si tyto dvě netradiční 

vyučovací hodiny užili. Tím však komiksové tvoření nekončilo, ba 

právě naopak.      

 

 

 

VYUŽÍVÁME, CO JSME 

SE NAUČILI 

Pracovat s komiksem je zábava a výzva zároveň. Té jsme se 

chopili hned ve dvou vyučovacích předmětech, ve výtvarné 

výchově a v českém jazyce. 

Vzniklo několik výtvarných děl, které ztvárňují pohádky 

všem známe, ale také zcela nová autorská díla. V hodině 

slohu jsme si pohráli s klasickým komiksem Rychlé Šípy, kdy 

jsme původním hrdinům vložili nová slova do úst. 

Dovolte, abychom vám několik děl představili. 

 

 

 

 

 

 

 


